Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, zadávané mimo režim zákona o
veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Název veřejné zakázky:

„Převoz sbírky IGS - Crystalex“ pro projekt „Centrum
sklářského umění Huť František v Sázavě“
Reg.č. CZ.1.06/5.10/02.07140

Zadavatel
Obchodní firma:

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František

Sídlo:

Pod Čihadlem 386; 285 06 Sázava

IČ:

27899161

Osoba/-y oprávněné
za zadavatele jednat:

Ing. Jaroslav Krčmář

Kontaktní osoba:

Za ČMUD, s.r.o.: Ing. Jana Dvořáková

Telefon, fax:

Tel. ČMUD +420 466 714 253; fax: +420 466 714 451

E-mail:

jana.dvorakova@cmud.cz

Zadavatel – Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František – ve smyslu ustanovení § 2 odst.
2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v účinném znění (dále jen zákon),
zadává tímto veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření přepravní smlouvy na služby,
které spočívají v převozu sbírky skla IGS - Crystalex ze zámku Lemberk do Čelákovic, kde budou
uskladněny. Sbírku tvoří cca 1.550 ks skleněných předmětů.
V souladu s ustanovením § 151 zákona pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností
v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Český a moravský účetní
dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, PSČ 530 02,
jednající Ing. Janou Dvořákovou.
1. Předmět veřejné zakázky
1.1.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement
Vocabulary (CPV):
Služby silniční přepravy - CPV: 60100000-9
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1.2.

Poptávané služby spočívají v převozu sbírky skla IGS - Crystalex ze zámku Lemberk
(Jablonné v Podještědí) do Čelákovic (okres Praha-východ), kde budou uskladněny
v rámci projektu „Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě“ (dále jen
„Projekt“). Sbírku tvoří cca 1.550 ks skleněných předmětů, dále výstavní fundus,
který tvoří zejména vitríny a praktikábly. Veškeré skleněné předměty, které jsou
aktuálně umístěny na cca 120 m2 výstavní plochy, musí při přepravě ležet v jediné
vrstvě na ploše nákladního automobilu.

1.3.

Podrobný popis předmětu plnění:
458 kartónových krabic se skleněnými exponáty (váha jedné krabice je v průměru 30
kg, exponáty v krabicích jsou ještě zabaleny do dřevěných
pilin a plastových bublinek)
- 31 ks volně balených exponátů
(balené v plastových bublinkách)
- 35 ks malých vitrín
(rozměr 1m x 1m x 1m)
- 61 ks velkých vitrín
(rozměr 1m x 1m x 2,2m)
- 50 ks soklů pod exponáty
(1m x 1m)
- 80 ks soklů za vitríny
(1m x 2,2m)
Příjezdová cesta k zámku je vzdálená cca 2km od hlavní silnice I. třídy č. 13 Liberec Děčín. Zámek Lemberk se nachází v obci Lvová u Jablonného v Podještědí. Příjezdová
cesta k zámku vede do mírného kopce a je to užší asfaltová silnice se dvěma ostrými
zatáčkami – vyzkoušená průjezdnost na této příjezdové cestě je o velikosti nákladního
auta dlouhého cca 8m (kamion nedoporučujeme).
Před zámkem se nachází předzámčí - svou velikostí dostačující pro otočení a
parkování nákladního auta (cca 8m). Přístup z předzámčí do nádvoří zámku je možný
pouze po historických kamenných mostech a přes historické průjezdové brány a tak
vzhledem k jejich výšce a šířce lze použít pouze osobní automobil s přívěsným
vozíkem nebo dodávkové auto typu Tranzit apod. Z nádvoří do 2. patra expozice skla
je přístup pouze po dřevěném 2m širokém schodišti, které je součástí prohlídkové
trasy zámku a tudíž je třeba brát ohled na vymalované stěny, exponáty i samotné
schody.
Zkrátka stěhování exponátů a další předmětů z 2. patra zámku do předzámčí k
nákladnímu autu je možná pouze osobním autem s přívěsem, dodávkou
typu Tranzit nebo za použití ručního stěhovacího vozíku, rudlíku apod.

1.4.

Kromě vlastní přepravy požaduje zadavatel bezpečné zabalení a přebalení (některé
předměty nejsou zabaleny vůbec, jiné nedostatečně) a rozebrání výstavních vitrín.

1.5.

Akce je financovaná z integrovaného operačního programu pro období let 2007 –
2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.1 –
Národní podpora využití, potenciálu kulturního dědictví, Podporovaná aktivita – 5.1c
„Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou“
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2. Místo, cena a termín plnění
2.1. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je říjen 2011
2.2. Místo plnění zakázky:

Jablonné v Podještědí - Čelákovice

2.3. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 300.000,- Kč bez DPH.

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
3.1. Obecné požadavky na prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikace
Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky v zadávacím řízení je prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů.
Kvalifikaci splní dle smyslu zákona dodavatel, který prokáže splnění:

1.
2.
3.
4.

a)
základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona
b)
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
c)
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona
d)
technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele upravuje § 51 odst. 4 zákona.
Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky upravuje § 51 odst. 5 a 6
zákona.
Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele upravuje § 51 odst. 7 zákona.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
a) Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením §
127 zákona.
b) Použití výpisu z registru certifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením §
134 zákona.

5. Pravost a stáří dokladů
a)

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v prostých
kopiích těchto dokladů.

b) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
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c)

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení dodavatele, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované
údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

d) Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
6.

Změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona.

3.2 Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:
•

čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle přílohy č. 1)

3.3 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné
obdobné evidence pokud je v ní zapsán,
b) prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání (živnostenský list) podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
3.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 55 zákona)
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
v rámci přepravy (profesní odpovědnost), přičemž minimální hodnota pojištění činí
10.000.000,- Kč;
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který
předloží prostou kopii pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění, prokazující splnění výše
uvedeného kvalifikačního předpokladu a platnost předmětné pojistné smlouvy ke dni podání
nabídky.
3.5 Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)
Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží seznam realizovaných
zakázek v oblasti přepravy obdobného rozsahu a charakteru, provedených v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu, tj. celkového finančního objemu úplaty uchazeče za
provedené služby a doby jejich poskytnutí.
Dodavatel splňuje požadovaný technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3
letech provedl:
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1. minimálně dvě zakázky, jejichž součástí byl převoz křehkých nebo historicky cenných
předmětů s minimálním finančním objemem přepravovaného zboží ve výši 1,000.000,Kč,
2. minimálně jednu zakázku, jejíž součástí byl převoz křehkých nebo historicky cenných
předmětů s minimálním finančním objemem přepravovaného zboží ve výši 5,000.000,Kč.
Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu
realizovaných zakázek dle bodu 3.5 ZD, jehož přílohou musí být:
• osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
• osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytované jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
• čestného prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od osoby zde
uvedené získat z důvodů spočívajících na její straně. Čestné prohlášení musí být
opatřeno dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky, nabídkové ceny a platební podmínky
4.1. Požadavky na zpracování nabídky:
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat
závazný návrh přepravní smlouvy (vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče).
Součástí nabídky musí být rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace
požadované zadavatelem v bodě 3. této zadávací dokumentace.
4.2.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude vždy stanovena jako celková nabídková cena za nabízené služby, a
to jako cena konečná a nepřekročitelná, která obsahuje veškeré vedlejší a související
náklady dodavatele.
•
•
•

Nabídková cena bude uvedena v české měně odděleně bez DPH a včetně DPH.
Zálohy nebudou zadavatelem poskytovány.
Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR
platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH
v době podání nabídky bude DPH v ceně za část díla nerealizovanou k datu
účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů.

Nabídkové ceny budou uvedeny na krycím listu, který je přílohou č. 2 této zadávací
dokumentace.
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Jako nabídková cena bude hodnocena cena včetně DPH (zadavatel není plátcem DPH).
4.3. Náležitosti návrhu přepravní smlouvy – obchodní podmínky
Návrhem přepravní smlouvy se pro účely zadávacího řízení rozumí návrh smlouvy
podepsaný statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím zplnomocněnou osobou (včetně
příslušné plné moci). Návrh přepravní smlouvy bude obsahovat minimálně následující
náležitosti:
-

-

předmět plnění;
místo plnění;
termín plnění;
kontaktní osobu na straně dodavatele spolu s e-mailovou adresou, telefonním a faxovým
číslem;
sankce ve výši 10.000,- Kč za každý den opožděného plnění, tj. nedodržení termínu
přepravy, uvedeného ve smlouvě;
smlouva se bude řídit českým právním řádem;
pro případné spory mezi smluvními stranami bude sjednána příslušnost soudů ČR;
výši celkové nabídkové ceny bude možno překročit pouze tehdy, rozšíří-li objednatel v
průběhu doby plnění veřejné zakázky požadavky na služby, a to nad rámec stanovený
v nabídce;
povinnost přepravce mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem v rámci přepravy (profesní odpovědnost), přičemž minimální
hodnota pojištění činí 10.000.000,- Kč;
Dodavatelem předložený návrh smlouvy může být zadavatelem před podpisem smlouvy
upraven dle administrativních a právních zvyklostí zadavatele.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou
oprávněnou zastupovat uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění
v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu
smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a taková nabídka bude
posouzena jako nabídka neúplná.
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí
respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení,
které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.
V opačném případě se má za to, že nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena
dle § 76 odst. 1 zákona.
4.4 Náležitosti návrhu smlouvy – platební podmínky

-

Práce a služby budou hrazeny na základě protokolárního převzetí přepravované sbírky.
Zadavatel má lhůtu 7 dní k posouzení úplnosti a bezvadné přepravy sbírky.
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-

Zadavatel uhradí daňový doklad (fakturu) dodavatele nejpozději do 90 dnů po jejím
obdržení. Zadavatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 90 dnů po jejím obdržení,
ale po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. Dnem úhrady se
rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.

-

Zadavatel je oprávněn do 30 dnů od doručení vrátit uchazeči fakturu, která neobsahuje
některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit
důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury
zadavateli.

-

Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle metodiky
IOP. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, zadavatel je
oprávněný vrátit ji dodavateli na doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta
splatnosti doručením opravené faktury objednateli.
4.5 Náležitosti návrhu smlouvy – zvláštní ustanovení

S ohledem na to, že je projekt spolufinancován z rozpočtových prostředků EU prostřednictvím
IOP, musí návrh smlouvy dále obsahovat:
-

ujednání o postoupení smlouvy (cese): „Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit
práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího
souhlasu smluvní strany.“

-

ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana je podle
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
a služeb z veřejných výdajů.“

-

ujednání o archivaci: „Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2021.“

-

Dodavatel má dále povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat
doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu (zejména se jedná o poskytovatele, CRR, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr),
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1.
ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná
platba.

-

Veškeré materiály vztahující se k projektu (dokumenty, smlouvy, prezenční listiny,
publikace, prezentace atd.), nebo vzniklé v rámci projektu musí být označeny v souladu
s pravidly vizuální identity IOP a zásadami správného dodržování pravidel publicity IOP a
musí obsahovat všechny body uvedené v „Povinném minimu publicity“. Vedle toho
zadavatel požaduje, aby povinná publicita všech materiálů, které vzniknou v rámci
projektu, byla vždy předem odsouhlasena určeným zaměstnancem zadavatele jako
realizátora projektu.
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5. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
6. Způsob hodnocení nabídky
1. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a) zákona.
2. Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle
kritérií uvedených níže, stanovených v sestupném pořadí s váhou určenou v procentním
vyjádření:
Hodnotící kritéria:
Číslo
kritéria

Váha
kritéria

1.

60 %

Celková nabídková cena za přepravu, uvedená v Kč včetně DPH.

40 %

Úplnost nabízených služeb, tj. zabezpečení kompletní přepravy
včetně bezpečného zabalení jednotlivých předmětů, tvořících
sbírku.

2.

Popis kritéria

3. Popis způsobu hodnocení nabídek dle jednotlivých dílčích kritérií
Ad kritérium č. 1 – Celková nabídková cena
Hodnotícím kritériem bude výše nabídkové ceny, stanovené ve formátu cena bez DPH,
samostatně DPH a cena včetně DPH, uvedené na krycím listu jako celková nabídková cena.

Jako nabídková cena bude hodnocena cena včetně DPH (zadavatel není plátcem DPH).
Vzorec pro hodnocení kritéria č. 1 je uveden níže:
Nejnižší předložená nabídková cena
100 X _______________________________
Nabídková cena hodnocené nabídky

x příslušná váha - 60%

Ad kritérium č. 2 - Úplnost nabízených služeb, tj. zabezpečení kompletní přepravy včetně
bezpečného zabalení jednotlivých předmětů, tvořících sbírku.
Hodnotícím kritériem bude individuální posouzení nabídky uchazeče z hlediska:
a) zabezpečení kompletní přepravy včetně bezpečného zabalení jednotlivých předmětů,
tvořících sbírku (až 20 bodů ze 100),
b) technická úroveň a vybavení vozidla, které bude použito k přepravě s ohledem na
předmět sbírky (sklo) (až 20 bodů ze 100),
Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František (IČ 27899161)
poštovní přihrádka 9, Pod Čihadlem 386, Sázava, PSČ 285 06
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 530783399/0800
www.nadacejosefaviewegha.cz

c) materiál použitý k balení a způsob balení (až 20 bodů ze 100),
d) nabízený způsob převzetí a kontroly případného poškození sbírky (až 20 bodů ze 100)
e) další nabízené služby pro zvýšení komfortu a bezpečnosti pro zadavatele v rámci
přepravy sbírky (až 20 bodů ze 100).
Uchazeč v rámci své nabídky vyplní hodnotící tabulku (příloha č. 3), kde uvede údaje o
nabízeném řešení výše uvedených pěti hodnotících subkritérií.
Pro účely hodnocení nabídek v rámci tohoto kritéria přiřadí zadavatel vždy až 20 bodů
v rámci výše uvedených pěti subkritérií a ostatním nabídkám přiřadí v rámci výše
uvedených subkritérií takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve
vztahu k nejvhodnější nabídce. Nejvýhodnější nabídka tak může získat v rámci tohoto
kritéria až 100 bodů.
Vzorec pro hodnocení kritéria č. 2 je uveden níže:
Hodnocená nabídka (počet bodů)
100 x --------------------------------------------------------------- x váha 40 %
Nejvýhodnější nabídka, tzn. nabídka s nejvyšším počtem bodů

7. Předání zadávací dokumentace, dodatečné informace a prohlídka místa plnění
1.

Zadávací dokumentaci si uchazeči mohou bezplatně vyzvednout na adrese: Český a
moravský účetní dvůr, s.r.o.; Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, nebo jim bude
zaslána elektronicky e-mailem z adresy jana.dvorakova@cmud.cz. Obě verze, listinná i
elektronická, jsou totožné a jsou rovnocenné. Elektronická verze byla rovněž
zveřejněna na webových stránkách www.cestyskla.cz.

2.

Pověřeným pracovníkem pro styk s uchazeči je určena: Ing. Jana Dvořáková, e-mail:
jana.dvorakova@cmud.cz.

7. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
1.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci pouze písemně, a to na adrese: Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.;
Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, nebo elektronicky e-mailem na adrese:
jana.dvorakova@cmud.cz. Dodatečné informace je zadavatel povinen ve smyslu § 49
odst. 2 zákona poskytnout nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku
dodavatele. Na písemné nebo elektronické žádosti, které budou zadavateli doručeny
později než 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tzn. do
2.10.2011 do 15:00 hodin již není zadavatel povinen ve smyslu § 49 odst. 2 zákona
odpovědět. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené
ve stanovené lhůtě zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací
dokumentaci, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
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Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem
ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Zadavatel současně
zveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti na místech, kde bude
zveřejněna zadávací dokumentace.
Vzhledem ke lhůtám pro doručení žádosti a v souladu s § 148 odst. 2 zákona, bude pro
poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi uchazeči nemohou být
dodatečné informace poskytovány telefonicky.
2. Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí
zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, nebo kterým byla
zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
3. Prohlídka místa plnění (Zámek Lemberk) bude provedena dne 26.9.2011 v 09:00 hodin;
sraz účastníků bude před hlavní vrátnicí zámku.
7. Forma, místo a lhůta pro podávání nabídek, zadávací lhůta
Nabídka bude předložena v českém jazyce v 1 originále, v 1 kopii a jednou v elektronické
podobě na CD. Nabídky je nutno podávat v souladu se zákonem v jediné obálce opatřené na
uzavření razítkem uchazeče a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního
orgánu, je-li právnickou osobou, a zřetelně označené nápisem:
Veřejná zakázka – Neotevírat!
„Převoz sbírky IGS - Crystalex“
– Sklářská huť František
Zadavatel požaduje, aby uchazeč předal nabídku, zabezpečenou proti neoprávněné
manipulaci, v uzavřené a výše uvedeným způsobem označené obálce, přičemž způsob řazení
jednotlivých částí nabídky bude v souladu s krycím listem veřejné zakázky, který je přílohou č.
3 této zadávací dokumentace. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy, podepsaný
oprávněnou osobou, který bude obsahovat požadované náležitosti specifikované výše v čl.
4. 3.
7.1 Uchazeči podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti
otevření, a to buď doporučeně poštou na adresu:
Český a moravský účetní dvůr, Masarykovo nám. 1484; 530 02 Pardubice
nebo osobně na stejnou adresu
Český a moravský účetní dvůr, Masarykovo nám. 1484; Pardubice – budova T-STRING,
místnost č. 601, nebo 603 – 6. patro.
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Pověřeným pracovníkem pro styk s uchazeči pro podání nabídek je určena Ing. Jana
Dvořáková; fax: 466714451; e-mail: jana.dvorakova@cmud.cz .
7.2. Termín pro podání nabídek končí dnem 6.10.2011 v 09:00 hodin.
7.3. Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, je 90 dnů od uplynutí lhůty
pro doručení nabídky.
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány.
7.4. Otevírání obálek se mohou účastnit zástupci uchazečů (maximálně 2 osoby za jednoho
uchazeče), jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud podává
nabídku zahraniční dodavatel, je oprávněn účastnit se otevírání obálek s nabídkami také
jeho tlumočník. Otevírání obálek se mohou zúčastnit i další osoby, o nichž tak stanoví
zadavatel.

8. Otevíraní obálek
Obálky s nabídkami budou otevírány dne 7.10.2011 v 10:00 na adrese Český a moravský
účetní dvůr, Masarykovo nám. 1484; Pardubice – budova T-STRING, místnost č. 734 – 7.
patro.
8.1. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit maximálně dva zástupci dodavatele, jehož
nabídka byla řádně doručena do konce lhůty pro podání nabídek.
8.2. Hodnotící komise ustanovená v souladu se zákonem postupuje při otevírání obálek
s nabídkami v souladu s ust. § 71 a násl. zákona. Postupně budou otevřeny obálky všech
uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě, a to v pořadí, jak byly nabídky pověřené osobě
doručeny. Po otevření každé obálky komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti
nabídky a po provedení kontroly úplnosti sdělí komise přítomným dodavatelům
identifikační údaje dodavatele a informaci o tom, zda jeho nabídka splňuje požadavky ve
smyslu § 71 odst. 8 zákona včetně nabídkové ceny.

10. Další podmínky zadání veřejné zakázky
•
•
•
•
•

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě, a to
v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii a jednou v elektronické podobě. Originál
bude výrazně označen jako „ORIGINÁL“, kopie bude označena jako „KOPIE“.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit,
případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Variantní řešení se nepřipouští.
Uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení.
Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů
nebudou vráceny.
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•
•
•

Zadavatel požaduje, aby zájemce v rámci své nabídky podepsal čestné prohlášení o
akceptaci zadávací lhůty, o pravdivosti údajů v žádosti o účast a o poučení ve smyslu §
120a zákona (příloha č. 4).
Zadavatel požaduje členění nabídky dle krycího listu nabídky (příloha č. 2 ZD), který bude
tvořit první stranu nabídky.
Uchazeči, jejichž nabídky nebyly odmítnuty v průběhu zadávacího řízení, jsou vázáni svou
nabídkou po dobu nejméně 90 kalendářních dnů po termínu stanoveného pro předložení
nabídek.
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11. Přílohy
Příloha č. 1
Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (vzor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Níže podepsaný/-í/ prohlašuje/-í/, že je uchazečem, který splňuje základní kvalifikační
předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 zákona, tj.\ že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
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d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních třech letech pracovali u zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií
vyšším než 10 %.

Dne: ……………………..

..…………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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Příloha č. 2

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku
„Převoz sbírky IGS - Crystalex pro projekt Centrum sklářského umění – Huť František v Sázavě“
Obchodní firma / název / jméno a
příjmení uchazeče
Sídlo/místo podnikání uchazeče
Adresa pro poštovní styk
Kontaktní osoba ve věci zakázky,
emailová adresa, kontaktní adresa,
telefon
Právní forma uchazeče
IČ uchazeče
Jméno a funkce statutárního orgánu
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ
A. Nabídková cena
Nabídková cena za zabezpečení
kompletní přepravy

Nabídková cena
bez DPH

DPH

Nabídková cena
včetně DPH

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za
uchazeče

Datum, podpis a razítko

V krycím listu nabídky vyplní uchazeč všechny požadované identifikační údaje uchazeče a
závazné nabídkové hodnoty pro jednotlivá výše uvedená kritéria.
Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.
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Příloha č. 3

Hodnotící tabulka pro kritérium č. 2
Uchazeč vyplní níže přiloženou tabulku a popíše způsob řešení v rámci jednotlivých subkritérií
Název subkritéria

Popis řešení subkritéria (doplní uchazeč)

1. zabezpečení kompletní
přepravy včetně
bezpečného zabalení
jednotlivých předmětů,
tvořících sbírku (až 20
bodů ze 100)
2. technická úroveň a
vybavení vozidla, které
bude použito k přepravě
s ohledem na předmět
sbírky (sklo) (až 20 bodů
ze 100)
3. materiál použitý
k balení a způsob balení
(až 20 bodů ze 100)
4. nabízený způsob

převzetí a kontroly
případného poškození
sbírky (až 20 bodů ze
100)
5. další nabízené služby
pro zvýšení komfortu a
bezpečnosti pro
zadavatele v rámci
přepravy sbírky (až 20
bodů ze 100).
Jméno, příjmení a podpis
osoby oprávněné jednat
jménem či za uchazeče
Datum, podpis a
razítko

Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František (IČ 27899161)
poštovní přihrádka 9, Pod Čihadlem 386, Sázava, PSČ 285 06
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 530783399/0800
www.nadacejosefaviewegha.cz

Příloha č. 4

Čestné prohlášení UCHAZEČE O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku jsem vázán
celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a
zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení
nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasím a
respektuji je.
Dále prohlašuji místopřísežně, že:
a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou
veřejnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku
prokazuji svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných
dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve
smyslu § 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V …………………………

Dne: ……………………..

………………..…………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče
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